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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
2 april 2022 – 9 april 2022
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Ton van der Gulik
tel. 06-83992557
e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik
tel. 06-23082418
e-mail: anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr. Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Geloof niet alles wat je hoort
en
zeg niet alles wat je denkt.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 3 april: 10.00 uur:

Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater Tj. van Balen
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 april 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
R. Brentjes
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink

Misintenties voor zondag 3 april 2022:
Jan Kemna.

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 3 april t/m zaterdag 9 april:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 3 april t/m zaterdag 9 april: groep 4

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Kerststukken begraafplaats
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt U vriendelijk de kerststukken voor Palmzondag 10 april weg te halen.
De kerststukken die blijven liggen worden verwijderd.
De Onderhoudsploeg.

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!
Extra aandacht voor hulp aan Oekraïne
Helaas is het oorlogsgeweld in Oekraïne
nog niet gestopt. Erger nog, het geweld is
de laatste weken alleen nog maar
verergerd. Heel veel oorlogsslachtoffers,
immens leed onder de bevolking van
Oekraïne en hele steden en dorpen
verwoest.
Gesprekken tussen Russische en Oekraïense onderhandelaars hebben tot nu
toe nog niets opgeleverd. Wij hopen van harte dat er heel snel een ‘staakt het
vuren’ zal komen.
Inmiddels zijn er ruim drie miljoen mensen het geweld in Oekraïne ontvlucht;
in heel Europa worden ze opgevangen. Er is gelukkig heel veel hulp, ook in ons
land en zelfs in onze eigen omgeving op de Zwanenhof en het AZC.
Ook de Vastenactie organisatie steunt de mensen in Oekraïne en daarbuiten,
onder andere via het Europese caritasnetwerk. U hebt er eerder op deze plek
over kunnen lezen.
Vastenactie vraagt ook onze aandacht voor de inheemse bevolking van
Guatemala in Midden-Amerika, waar mensen ook huis en haard moeten
verlaten. Daar gebeurt dat omdat grote ondernemingen en overheden hun
oog hebben laten vallen op hun kostbare land of water. Zij moeten elders
maar een nieuw bestaan zien op te bouwen.
-3-

Help mee en steun de vluchtelingen uit Oekraïne en vergeet niet hun
lotgenoten in Guatemala. Dank u wel!
Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen
de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de
Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne en Guatemala.

MOV/Vastenactie

Passieconcert in Borne van het Borns Kleinkoor
Op 3 april geeft het Borns Kleinkoor zijn jaarlijkse Passieconcert onder leiding
van Bram van der Beek.
Uitgevoerd wordt Die Sieben Worte Jesu van César Franck in
de Oude Kerk te Borne.
Voor menigeen begint Pasen pas als men het Paasconcert van dit koor
heeft bijgewoond.
Ook dit jaar belooft het een sfeervolle traditionele middag te worden.
Als intermezzo en begeleiding treden op
Barbera Vinke- Deinum: Cello
Jos Beunders:
Piano
Het concert begint om: 16.00 uur.
De kerk is open om: 15.30 uur
Kaartjes à € 12,50 zijn in de voorverkoop te bestellen bij Herman Dankaart:
tel. 06 39250590
Het e-mailadres: dankaart1@home.nl of bij Het Kulturhus in Borne.

De Bag2School kleding inzamelactie komt er weer aan. Van 4 april tot
13 april kun je bij school weer zakken met kleding
inleveren. De kleding wordt ingezameld voor
hergebruik. Dus WEL:
* Dames-, heren en kinderkleding.
* Schoenen (per paar).
* Handtassen en riemen.
* Lakens en knuffels.
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De Bag2School organisatie keurt de zakken na het ophalen. Als er te veel
zaken van slechte kwaliteit bij zitten kan het afgekeurd worden. Daarom graag
GEEN: * Bedrijfskleding
* Uniformen
* Kussens en dekbedden
* Vieze of natte kleding
Zo maken we er samen een succes van en kunnen we elk jaar extra leuke
activiteiten in school organiseren door onze kasten op te ruimen. Wil je bij het
opruimen van de kledingkast weer denken aan onze actie?
Alvast bedankt,
Ouderraad St Stephanusschool

GESLAAGDE SCHAATSMIDDAG!

Op woensdag 23 maart jl. is ijsbaan Zenderen met 49 aspirant leden en 4
schaatstrainers (onder leiding van Herman Bruggink) plus nog 9 vrijwilligers
naar schaatsbaan Enschede geweest.
Met buiten bijna zomerse temperaturen heeft de jeugd binnen leerzame
schaatstraining gehad, is de inwendige mens niet vergeten en heeft men nog
een tijd vrij kunnen schaatsen. Via deze weg nogmaals hartelijke dank aan alle
vrijwilligers.
Jeugdcommissie ijsbaan Zenderen.
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KREUZWEG
Veertien nieuwe schilderijen door Nederlandse kunstenaars.
Veertien nieuwe muziekstukken bij de kruiswegstaties.
Loop het verhaal van het lijden mee, van beeld naar beeld.
Luister, kijk, beleef.
Weer is het oorlog in Europa.
Weer worden mensen gedood of verwond.
Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth
is ook een verhaal van nu, van ons allemaal.
Kom naar deze bijzondere kruisweg
in de Oude Kerk in Borne
op dinsdag 12 april 2022
‘Kreuzweg’ begint met een inleiding in de Potkaamp,
daarna gaan we naar de kerk voor de rondgang.
’s middags van 15.00 - 16.45 u (Potkaamp open vanaf 14.30 u)
’s avonds van 20.00 – 21.45 u (Potkaamp open vanaf 19.30 u)

Toegang: vrije gift
Jan Marten de Vries, compositie en piano
Elianne Ardts, cello
Auke de Vries, beeld
Ruth Taylor, beeld
Graag vooraf aanmelden via e-mail:
kreuzweg2022@gmail.com
Raad van Kerken Borne, Hertme, Zenderen
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Zonnebloem Hertme – Zenderen huldigt maar liefst 4 jubilarissen
De afgelopen2 jaren hebben
we ondanks corona toch nog
vele activiteiten kunnen
aanbieden aan onze ca. 70
gasten. Zo gingen we “samen
aan tafel” en zag ons eigen
blad “de Zonnestraal” het
levenslicht.
Ook het bezorgen van een bloemetje, een kaartje en een lekkernij kon
gelukkig, op gepaste afstand, gewoon doorgaan.
Als groep van 12 vrijwilligers/sters konden we vrijwel onmogelijk bij elkaar
komen, maar 22 maart konden we in het theaterhoes in Hertme weer onze
bijeenkomst houden. Het werd een feestelijke avond, want we mochten maar
liefst 4 jubilarissen in het zonnetje zetten. Betsie Rikmanspoel (84 jaar) is al
ruim 40 jaar actief voor onze gasten met een fysieke beperking of waar sprake
is van eenzaamheid en sociaal isolement.
De overige 3 dames zijn al (ruim) 10 jaar zeer betrokken. De
eerste activiteit is alweer op 14 april in het Kulturhus in Borne
waar we samen met onze collega’s van afdeling Borne een
hele leuke middag aanbieden aan onze ruim 150 gasten.
Mede dankzij een financiële bijdrage van de haringparty
2019.
Op de foto v.l.n.r. Esther Nollen, Annemarie ten Dam, Annie
Besselink en Betsie Rikmanspoel

Bedieningsmedewerkers gezocht en weekendkrachten
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL is per direct op
zoek naar nieuwe collega’s voor in de bediening en de
afwaskeuken!
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en zoek
je afwisseling in je werk en vindt je feestjes ook leuk! Ben je
beschikbaar in het weekend, neem dan telefonisch contact op met SMIKKEL:
0643493394.
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Carnaval voor ons allemaal!
Zaterdag 9 en zondag 10 april gaan we carnaval vieren!
Carnaval in april in Zenderen, een unicum!
Programma
Op zaterdag 9 april is de DOLDWAZE ZATERDAGAVOND, van 20:00 - 01:00 uur
een fantastische feestavond! Met muziek van drive-In Black Light
Showtechniek en een optreden van rasartiest Gert Valk!
Op zondag 10 april is de ZOTTE ZONDAGMIDDAG, van 14:00 - 19:00 uur!
Een ouderwets gezellige middag voor jong en oud en van LINKS naar RECHTS
door de zaal!
Locatie: SMIKKEL in Zenderen. Iedereen is welkom!
Herinnering bardienst
Heb jij je nog niet aangemeld en wil jij weer een gezellige avond of middag
achter de bar hebben? Geef je dan op bij Roy Platenkamp of Luc Besselink.
We zoeken: tappers / inschenkers en verkopers aan de bar.
Naam:
DOLDWAZE feestavond 9-4-2022

Tel:
A: 19:30 – 22:30
B: 22:30 – einde +/- 1:00
A: 13:30 – 16:00
B: 16:00 – einde +/- 19:00

ZOTTE zondagmiddag 10-4-2022
* Omcirkel de letter van jouw voorkeur

Graag aanmelden voor dinsdag 5 april 2022.
Jullie hulp is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd.
Je kunt je ook opgeven via WhatsApp of lever bovenstaande in bij:
Roy Platenkamp 06-4301 4251 / oude Kerkweg 4 (Zenderen)
Luc Besselink 06-4094 7106 / Dikkersbosweg 3 (Albergen)
We hopen jullie allen weer te zien tijdens dit bijzondere carnavalsweekend in
april!
Driewerf alaaf!
Bestuur C.V. De Doldraejers
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 14: 4 – 8 april:

Anne Westendorp, Angela de Jeu,
Marleen Wijnstra.

HANDBAL
ZVBB’21 DS1 vijf punten los van de nummer twee!!!
Ook bij Foreholte heeft DS1 de
overwinning veilig gesteld. 19-26 Was
de uitslag. Vlak voor de onderbreking
keek de ploeg nog tegen een 11-8
achterstand aan. Na rust wisten de
dames het duel alsnog eenvoudig naar
zich toe te trekken. „Voor rust
kwamen we niet lekker in de
wedstrijd”, aldus Afton. „We misten
open kansen en ook in de dekking
stond het niet zo stabiel. In de tweede
helft begonnen we goed. Al hadden we ook na rust nog te veel slordige fases.
Toch mogen we tevreden zijn met het resultaat. We hebben ons na rust goed
herpakt en met zes punten in acht dagen mag je als trainer eigenlijk niet
klagen. Volgende week zal het beter moeten, maar het is nu eerst zaak om te
herstellen van het drukke programma.”
De overige wedstrijden afgelopen week:
 Stormvogels DC1 – ZVBB’21 DC1
 ZVBB’21 DB2 – Langeveen DB1#
 Stormvogels DB1 – ZVBB’21 DB1
 Bentelo DS4 – ZVBB’21 DS2
 ZVBB’21 DS3 – De Lutte DS2
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28-16
12-8
23-15
20-27
12-17

VOETBAL
Aankomende weken meerdere doordeweekse wedstrijden!
Vanwege een hardnekkige blessuregolf bij de senioren en een ophanden
zijnde feestweekend van CV de Doldraejers zijn enkele wedstrijden naar een
doordeweekse avond verplaatst. Dit heeft tot gevolg dat er op donderdag 7
april (ZV2 – de Tukkers 3) en vrijdag 8 april (ZV1 – BSC Unisson 1) een
wedstrijd wordt gespeeld op het hoofdveld. Teams die op deze tijdstippen
trainen kunnen wellicht eerder op de avond trainen. Het is helaas niet
mogelijk om gelijktijdig met de wedstrijden op het grasveld te trainen. Ook
aanstaande vrijdag speelt ZV 2 een avondwedstrijd om 19:30 in Geesteren.
Houd de voetbal.nl app of de website
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het
actuele programma. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst!
Vrijdag 1 april
Stevo 4 – ZV 2

Aanvang
19:30

Zaterdag 2 april
ZV JO19 – Bornerbroek JO19-1
ZV JO17 – Vogido JO17-4
Juventa ’12 JO12-2 – ZV JO12
Excelsior’31 JO10-3 – ZV JO10
Oranje Nassau JO9-7JM – ZV JO9-1
ZV JO9-2 – Juventa ’12 JO9-2
Buurse JO7-1 – ZV JO7-1
ZV JO7-2 – Hoeve Vooruit JO7-2

Aanvang:
15:00
13:00
10:00
08:30
08:30
10:00
09:30
09:00

Scheidsrechter:
Hemmo Mulder
Jordy Oude Vrielink

Zondag 3 april
De Tubanters 1897 1 – ZV 1
ZV 2 is vrij
ZV 3 – DTC ’07 3
ZV 35+1 – Saasveldia 35+1
Borne/ZV VR1 – SJO MEC/ Bredev. VR2

Aanvang:
14:00

Scheidsrechter:

11:00
09:00
12:45

Jos Nollen
Bertus Tibben
Rick Vink (Bij ZV)
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Stijn ten Cate
Leiding JO7-2

Kantinedienst zaterdag 2 april
Riff Nollen
Morris Endeman
Dries Smelt
Jard Meijer

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:30
14:30 – 17:30

Kantinedienst zondag 3 april
Job Vetketel/ Tom Vetketel
Bertho Boswerger/ Hans Breteler
Robert Dries/ Rob Elzinga

Tijd:
08:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

Algemene Leden Vergadering Zenderen Vooruit
Aan de Leden van Zenderen Vooruit,
Wij zijn er ons van bewust dat deze uitnodiging aan de late kant is,
maar bij deze willen we jullie van harte uitnodigen voor de
Algemene Leden Vergadering van Zenderen Vooruit.
Locatie:
Datum en Tijd:

Kantine Zenderen Vooruit
woensdag 6 april 2022 om 20:00 uur

We hopen op een grote opkomst omdat we veel nieuws met jullie willen en
hebben te delen, maar er spelen ook een aantal belangrijke zaken waar we
graag met jullie van gedachte over willen wisselen en waar we toestemming
van jullie voor nodig hebben om deze uit te voeren.
Graag tot woensdag 6 april!
- 11 -

Activiteitenagenda

De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com
of online invulformulier op onze website.

- 12 -

